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 چكيده

 هاای هارز و برخای خصوصايات زراعای زعفارانتراكم و زيست توده علاف انواع م تلف مالچ شيميايی و آلی بر تأثيرمنظور بررسی به

(Crocus sativus L.)، ر ساله زعفاران در شهرساتان قااين در های كامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه چهاآزمايشی در قالب طرت بلوك

پلاساتيک  شامل عدم كنترل، وجين دساتی، تيمارها شامل استفاده از انواع م تلف مالچ برای كنترل علف هرز اجرا شد. 6555تا  6557سال 

تفالاه ماوم زنباور  جو،كلش  بر  پسته، بر  انار، كلش گندم، بقايای بر  انگور، ميکرومتر(، 24تا  69شفاف و پلاستيک سياه )به ض امت 

ی پلاستيک شافاف های مورد استفاده به استثنانتاير نشان داد كه كليه مالچمتر( بود. سانتی 64تا  9عسل و پوشال بنه زعفران )به ض امت 

ن خشاک ترين وزپاايينباعث كاهش معنی دار تعداد گونه، تراكم، وزن خشک و تنوع شانون علف هرز نسبت به تيمار عادم وجاين شادند. 

( بود. رابطه مربع متر در هرز علف گرم 625( و كلش گندم )مربع متر در هرز علف گرم 22/92های هرز مربوط به مالچ پلاستيک سياه )علف

ی ماورد بررسای بجاز هاا( با عملکرد زعفران وجود داشت. استفاده از كلياه ماالچR=-0.68( و تراكم علف هرز )R=-0.79منفی بين وزن )

دار عملکرد بنه، گل و كلاله زعفران نسبت به شرايط عدم وجين شدند. تفاله موم زنباور عسال و كلاش فاف باعث افزايش معنیپلاستيک ش

كيلاوگرم در هکتاار( را دارا بودناد، كاه باه  52/0و  95/0گل در متر مربع( و عملکرد كلاله ) 659و  696گندم به ترتيب بالاترين تعداد گل )

درصدی عملکرد كلاله نسبت به تيمار عدم وجين شدند. مالچ پلاستيک سياه، بر  انار و بر  انگور اختلاف  677و  265ترتيب باعث افزايش 

ی ماورد هاانمود كه استفاده از كليه ماالچ تأييدداری با تيمار وجين دستی از نظر رشد و عملکرد زعفران نشان ندادند. بطور كلی، نتاير معنی

تيک شفاف منجر به كنترل مناسب علف هرز و بهبود خصوصيات عملکردی زعفران نسبت به عادم وجاين شادند و استفاده به استثنای پلاس

 باشند.قابل توصيه برای كشاورزان می
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 مقدمه

وئای بهاترين محصول كشاورزی و دارزعفران به عنوان گران

ای در بين محصولات صنعتی و صادراتی ايران هجهان جايگاه ويژ

داراست. اين گياه به دليال اشاتغال زايای بالاا و قيمات مناساب 

باه  و نسبت به ساير محصولات كشاورزی و خاواص داروئای آن

درصد آن در داخل مصرف و مابقی آن باه  24ويژه اين كه تنها 

ی اخيار ماورد هااساال در ،شودساير كشورهای جهان صادر می

در زعفاران (. Abbasi, 2017توجه ويژه مسولين قارار گرفتاه )

صنايع غذايی، بهداشتی، آرايشی، داروئی، رنگرزی، عطرساازی و 

از نظار  بالاا كاارايی (Mollafilabi, 2009).دارد هنار كااربرد 

امکاان بهاره ( Rahmati, 2003) مصرف آب و عناصر غاذايی

ار كشات و عادم نيااز باه ماشاين آلاات برداری طولانی با يک ب

توان در معرفی زعفران به عنوان گياهی جاايگزين سنگين را می

 ,.Koocheki et alدانست ) مؤثری زراعی كم نهاده هادر نظام

(. با اين وجود، عملکرد زعفران در واحد سطح در ايران باا 2012

 Padarloo et) ی ثبت شده در دنيا فاصله زياادی داردهاركورد

al., 2018)کرد زعفاران نقاش دارناد ل. عوامل زيادی در خلا عم

های هرز يکی از مهمترين عوامل به شمار كه در اين ارتباط علف

 .(Feizi & Moradi, 2019)روند می

هاای هارز يکی از مشکلات بزر  مزارع زعفران وجود علف

خسارت باشد كه با رقابت برای جذب آب و مواد غذايی، نور و می

برای اين گياه مزاحمت ايجاد كارده و موجاب كااهش  هابنه به

در مزارع  .(ZareHosseini et al., 2014شوند )عملکرد آن می

گونه علف  70زعفران منطقه قاينات بر اساس بررسی انجام شده 

 ,Javadzadehخانواده گياهی شناسايی شده اسات ) 22هرز از 

چناد سااله باودن  های هرز باا توجاه باه(. خسارت علف2010

در شروع فصل و م صوصاا  آنو رشد سبزينه ای اندك  زعفران

ی اول رشد و استفاده نادرست زعفرانکاران از كودهای هادر سال

باشااد داماای تااازه و عماال آوری نشااده قاباال توجااه ماای

(Mollafilabi, 2000 از طرفی، گياه زعفران فاقد ساقه هوايی .)

باشد كاه در تماام فصال يک میی سوزنی و بارهاو دارای بر 

های هارز عمادتا لذا علف .رشد روی سطح خاك پ ش شده اند

همچنين، چون اين گياه دارای سرعت رشاد  .بر آن غالب هستند

هاای هارز در مزرعاه باشاد، تاراكم و جمعيات علافآهسته می

منفای بار رشاد و  تاأثيرباشاد كاه موجاب زعفران نسبتا بالا می

ی هاا. گوناه(Kafi et al., 2002)ود شاعملکارد زعفاران مای

د كه عملکرد نباشهای هرز در مزارع زعفران میمتعددی از علف

(. Ghorbani et al., 2008د )ناد كااهش دهنتوانزعفران را می

های هرز بر رشد و عملکرد زعفران، اين منفی علف تأثيرعلاوه بر 

را آورناد كاه شارايط ی انبوهی را به وجود میهاگياهان پوشش

كنااد مااو  فااراهم ماایجوناادگان نظياار باارای فعالياات بيشااتر 

(ZareHosseini et al., 2014 در برخای ماوارد نياز حضاور .)

های هرز منجر به افزايش حضور عوامل بيماری زا در مزارع علف

 (. Abbasian et al., 2013) شده استزعفران 

هاای هارز مازارع زعفاران از برای مباارزه و كنتارل علاف

، كنتارل هاای م تلفی نظير وجين دساتی، علاف كاشهارو 

توان اساتفاده كارد مکانيکی، آفتاب دهی و كنترل بيولوژيکی می

هاای دو. رو  غالاب كنتارل علاف هاوجين دستی و علف كش

. اماا وجاين (Abbasian et al., 2013) هرز در زعفران هستند

و  دستی وقت گير و هزينه زيادی دارد و كنترل شايميايی گاران

، (. همچناينSoufizadeh et al., 2008غير اكولوژيک اسات )

ی خااص و بادليل محادود باودن آنهاا هاااستفاده از علف كش

های هرز شده اسات، علااوه موجب افزايش طيف خاصی از علف

ی خااص باعاث ايجااد هاابر آن استفاده بی رويه از علف كاش

ايجااد پديده مقاومت و در نتيجاه باعاث افازايش مقادار سام و 

 ,.Abbasian et alگاردد )ی زيسات محيطای مایهااآلودگی

های هرز (. برای ايجاد موفقيت در مديريت درازمدت علف2013

های هرز ی مرسوم در كنترل شيميايی علفهابايست رهيافتمی
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هاا بار كااهش اساتقرار دچار تغيير شاود و در واقاع باياد تلاا 

هاای هارز باا فهای هرز و در نتيجاه كااهش رقابات علاعلف

نظار ه(. باBlackshaw et al., 2008محصاول منجار شاود )

ها تجديد نظر شود درباره مصرف علف كش رسد كهضروری می

ی غير شيميايی نظير اساتفاده از ماالچ باا تواناايی هاو استراتژی

 . مدنظر قرار گيردهای هرز سركوب علف

باعاث  هاای هارزتوانند به دليل خفه كردن علفمی هامالچ

ها شده و از ايان طرياق سابب افازايش كاهش رشد و تراكم آن

 Kaspar et al., 2007; Margoleinعملکرد محصولات شوند )

et al., 2009 امروزه كاربرد بقايای گياهی بعنوان مالچ اهميت .)

های هرز در راستای گساتر  توجاه باه زيادی در مديريت علف

ی كاه تاأثيرگياهی علاوه بر  اصول كشاورزی پايدار دارد. بقايای

روی بهبود خصوصيات فيزيکای، شايميايی و بيولاوژيکی خااك 

جلوگيری از رسيدن نور به سطح خاك، اثرات آللوپاتی و دارند، با 

های هرز را كاهش داده و توانايی جوانه زنی، استقرار و رشد علف

 ,.Khoramdel et alب شاند )رقاابتی گياهاان را بهباود مای

بر محتاوی نيتارات  تأثيراوه بر اين، بقايای گياهی با (. عل2013

خاك، تعديل دمای خاك، ممانعت از نفوذ ناور و حفام محتاوی 

 تاأثيرهای هرز را تحات توانند رشد و نمو علفرطوبتی خاك می

ی پلاستيکی بيشترين هامالچ (.Judice et al., 2007قرار دهند )

ی هااربرد آنها از رناگكاربرد را در كشاورزی دارند و براساس كا

ی رديفای هامتفاوتی برخوردارند كه در مقياس وسيعی در زراعت

 (. Afshare et al., 2012گيرند )و صيفی مورد استفاده قرار می

 عليرغم اهميت و قدمت زعفران به عنوان يک محصاول باا

هاای هارز در كااهش ارز  و اقتصادی در ايران و نقش علاف

مازارع ايان  های هرزمديريت علف نی بهتوجه چندا، آن عملکرد

بناابراين، ايان مطالعاه باا هادف  .شده اساتن گياه بوسيله مالچ

های هارز و تراكم علف بر رشد وانواع م تلف مالچ  تأثيربررسی 

گل و كلاله زعفاران در شارايط آب و هاوايی قاائن  بنه، عملکرد

 .داجرا ش

 

 هامواد و روش

در مزرعه چهاار  6557-55 یزراع یهادر سال شيآزما نيا

 25واقاع در روساتای نياگ در  ،نيساله زعفران در شهرستان قا

كيلومتری جنوب غربی قاين اجرا شد. خاك مزرعه لاومی شانی، 

 متار، بار زيمانس دسی 59/4 الکتريکی هدايت ،7/7 با اسيديته

 پای 2/0 فسافر درصد، 6/4 كل نيتروژن درصد، 47/6 آلی كربن

در قالاب طارت آزماايش . باود ام پای یپا 924 پتاسيم و ام پی

 یهاارمايساه تکارار اجارا شاد. ت باا یكامل تصاادف یهابلوك

شامل استفاده از انواع م تلف مالچ برای كنتارل علاف  یشيآزما

پلاساتيک  پلاستيک شفاف، شامل عدم كنترل، وجين دستی، هرز

كلش  بر  پسته، بر  انار، كلش گندم، بقايای بر  انگور، سياه،

 اله موم زنبور عسل و پوشال بنه زعفران بود.تف جو،

متار مشا ص  5×5يی به ابعاد هابرای اعمال تيمارها، كرت

 69به ض امت ی )پلی اتيلن( کيپلاست یهاكردن مالچ اضافهشد. 

تاا  9به ضا امت )بصورت تازه(  یآل یهاو مالچ کرومتريم 24تا 

 لوگرميك 944 كه به طور جداگانه هريک به ميزان متر یسانت 64

در اواخر آبان )چراكه در ايان  گل در متر مربع در زمان پاك ايبقا

ی زعفران به خاوبی مشا ص باوده و باه راحتای هازمان، بوته

، اعمال كرد( هاو فاصله بين بوته هاتوان مالچ را در بين رديفمی

صاورت  یارياو بلافاصاله آب زعفران انجاام شاد یهافيرد نيب

كيلاوگرم در هکتاار سوپرفسافات  94مقدار  در اين زمان. گرفت

كيلوگرم در هکتار اوره به زمين اضافه شد. همچنين،  79تريپل و 

 نيوج ماريدر تدر اواخر بهمن و اسفند تغذيه برگی نيز انجام شد. 

در كال طاول فصال  یدسات نيهرز توسط وج یهاعلف ،یدست

جاازه هارز ا یهاابه علف ز،ينشاهد  ماري. در تگرديدرشد كنترل 

 هياكل یزعفاران بارا یاريافصل رشد داده شاد. آب انيرشد تا پا

 اتيخصوص یبررس نوبت انجام شد. 9در  کسانيها بصورت كرت

تناوع وزن خشک علف هارز ، علف هرز شامل تعداد گونه، تراكم

با كوادرات  یبرداربا استفاده از نمونهشانون و شاخص يکنواختی 
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 اواساطزعفاران در  یشايودر مرحله رشد ر یمتریسانت 94×94

 انجام شد. 6559ماه  بهشتيارد

( كه بر اسااس غناای Hبرای ارزيابی تنوع گونه ای شانون )

اساتفاده  6باشاد، از معادلاه ها میگونه ای و فراوانی نسبی گونه

 (.Shannon & Weaver, 1963) شد

)6(                                           

تعاداد افاراد هار  in(، H ≥ 0شاخص شانون ) Hن كه در آ

باشد. مقادار های هرز میتعداد كل علف Nامين گونه( و  iگونه )

N

ni

 نشاندهنده نسبت يا فراوانی نسبی يک گونه است.  ،

ی علاف هااهمچنين برای بررسی چگونگی پراكندگی گوناه

(، كه با Gosselin, 2006تی استفاده شد )هرز از شاخص يکنواخ

قابال محاسابه  2معلوم بودن شاخص شاانون از طرياق معادلاه 

 است. 

 (2)                                                             S

H
J

ln


 

 Sشاخص تنوع شاانون و  Hشاخص يکنواختی،  Jكه در آن 

ين شاخص معياری از ميازان يکناواختی باشد. امی هاتعداد گونه

ی علاف هارز باوده و مقادار آن مسااوی ياا هاتوزيع تعداد گونه

به يک نزديک تر باشد، به  Jباشد. هرچه ميزان می 6كوچکتر از 

باشد. يعنای ی علف هرز میهامعنی يکنواختی بيشتر توزيع گونه

د ی م تلف علف هرز تعداد مساوی در هر كارت وجاوهااز گونه

دارد و هرچه به صفر نزديکتر باشد، نشاندهنده غالبيت يک گونه 

 .باشدعلف هرز می

 اتي، خصوص)اواخر ارديبهشت(فصل رشد زعفران  یانتها در

وزن  نيانگيبنه زعفران شامل تعداد و وزن بنه در واحد سطح و م

 نياولا ،ساال دوم در قارار گرفات. یابياو قطر تک بنه مورد ارز

انجام شده و پس از ههور  6559( در اواخر مهر )بسار آب یاريآب

 خصوصيات عملکردی گل و كلاله مورد ارزيابی قرار گرفات. گل

باا اساتفاده  6555شاخص سطح بر  زعفران در اواسط فرودين 

 شد. اندازه گيری Licor مدل Leaf Area Meter دستگاه از

های حاصل از آزماايش بار اسااس طارت آمااری ماورد داده

( ماورد تجزياه و 2/5)نسا ه  SAS توساط نارم افازار استفاده،

درصاد  9در سطح احتماال  دانکنتحليل قرار گرفتند و از آزمون 

 استفاده شد. جهت مقايسه ميانگين

 

 و بحثنتايج 

 های هرزخصوصیات علف

نتاير تجزيه واريانس نشاان داد كاه  :تعداد گونه علف هرز 

در سطح احتمال يک تيمارهای مورد بررسی بر اين شاخص  تأثير

 (.6)جدول درصد معنی دار بود

ی های مورد استفاده باه اساتثنانتاير نشان داد كه كليه مالچ

هارز  پلاستيک شفاف باعث كاهش معنی دار تعاداد گوناه علاف

(. كااربرد پلاساتيک 2نسبت به تيمار عدم وجاين شادند )جادول

باعاث شفاف نه تنها تعداد گونه علف هرز را كاهش ناداد، بلکاه 

افزايش تعداد گونه نسبت به شاهد شد. استفاده از پلاستيک سياه 

ترين تيماار ماؤثرگونه علف هرز در متر مربع،  60/0با دارا بودن 

جهت كاهش تعداد گونه علف هارز باود، بطوريکاه ميازان ايان 

درصاد كااهش  74عدم وجين حدود  طيشرا به نسبتشاخص را 

پلاستيک سياه با ماالچ گنادم داد. اختلاف معنی داری بين كاربرد 

گوناه  97/0و بار  پساته ) گونه علف هرز در متر مربع( 55/0)

 از نظر اين شاخص مشاهده نشد. علف هرز در متر مربع(
 

 تراكم علف هرز

اثر تيمارهای م تلف كاربرد مالچ بر تراكم علف هرز مزرعه  

 (.6 ( )جدولp≤0.01معنی دار بود )

 5/240) ی پلاساتيک شافافبيشترين تراكم علاف هارز بارا

درصد افزايش تراكم علاف هارز  5/65علف هرز در متر مربع( با 

 97نسبت به شاهد و كمترين ميزان برای تيمار موم زنبور عسل )
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 (.2نسبت به شاهد مشاهده شد )جدول درصد كااهش تاراكم علاف هارز  19علف هرز در متر مربع( با 

 

 ي مورد استفادههامالچ تأثيرهاي هرز تحت ي علفهامربعات( برخی ويژگی نتايج تجزيه واريانس )ميانگين -1جدول 
Table 1-ANOVA results (mean of squares) weed trait as affected by mulching treatments  

 شاخص يكنواختی

Evenness index 
 تنوع شانون

Shannon index 
 وزن خشک

Dry weight 

 تراكم علف هرز

Weed frequency 

 تعداد گونه

Number of species 

 آزادي درجه

df 

 منابع تغيير

(S.O.V.) 

ns0.005 ns0.002 ns27.67 ns16.46 ns0.103 2 
 تکرار

Replicate 

**0.011 **0.247 **25275.6 **7740.7 **40.91 9 
 تيمار

Treatment 

0.002 0.008 85.00 17.18 0.127 18 
 خطا

Error 

4.63 8.04 5.408 4.236 9.46 - 
 ضريب تغييرات

C.V. (%) 

 .داریداری در سطح پنر و يک درصد و عدم معنی: به ترتيب نشان دهنده معنیnsو  **، *

ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level. 
 

 ي مورد استفادهاهمالچي علف هرز تحت هانتايج مقايسه ميانگين برخی ويژگی -1جدول 
Table 2– Mean comparisons of weed characteristics as affected by mulch treatments  

 شاخص يكنواختی

Evenness index 

 تنوع

 شانون

Shannon index 

 وزن خشک علف هرز 

Weed dry weight 

(2-g.m) 

 تراكم علف هرز 

Weed frequency 

(2-Plant.m) 

 تعداد گونه 

Number of species 
)2-(m 

 تيمار

Treatment 

0.879bcd 1.73c 208.8e 57.60f 6.30bc 
 موم عسل

Bees wax 

0.804e 2.17a 373.0a 204.3a 14.90a 
 شفاف پلاستيک

Transparent polyethylene  

0.903bc 1.60cd 186.5f 78.13cde 5.90c 
 بر  انگور

Grape leaf 

0.977a 1.56de 123.0g 71.11def 4.93cd 
 كلش گندم

Wheat straw 

0.945ab 1.34f 52.22h 64.00ef 4.14d 
 مالچ سياه

Black polyethylene  

0.915ab 1.93b 261.1c 89.14c 8.30b 
 بر  انار

Pomegranate leaf 

0.910ab 1.44ef 186.5f 70.18def 4.87cd 
 بر  پسته

Pistachio leaf 

0.821de 1.68cd 242.4d 83.60cd 7.80b 
 وكلش ج

Barley straw 

0.809e 1.69cd 249.9cd 80.70cd 8.10b 
 زعفران پوشال

Saffron dunnage 

0.838cde 2.20a 317.0b 179.5b 13.80a 
 عدم وجين

No weed control 

 .باشدنمی دانکندرصد بر اساس آزمون  9داری در سطح احتمال دارای اختلاف معنی حروف مشترك در هر ستونهای دارای ميانگين

Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05) 
 

علف هرز در متر مربع( نيز به  10علاوه، كاربرد مالچ سياه )هب

درصد موجاب كااهش تاراكم علاف هارز در  10ميزان متوسط 

 پاشی شاد و برتاری قابال تاوجهی درمقايسه با تيمار عدم مالچ

ارتباط با كنترل تراكم علف هرز زعفران نشان داد و در مقايسه با 

درصادی تاراكم علاف  74كاربرد پلاستيک شفاف باعث كاهش 

داری باين كااربرد ماالچ بار  انگاور هرز گرديد. اختلاف معنای
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علاف هارز  66/76علف هرز در متر مربع(، كلش گندم ) 65/79)

در متار مرباع( باه  علف هرز 69/74در متر مربع( و بر  پسته )

درصد كاهش تراكم علف هرز نسبت باه  16و  14، 91ترتيب با 

عدم كنترل مشاهده نشد. همچنين، كاربرد تيمارهای بار  اناار، 

درصد در مقايساه باا  99و  95، 94كلش جو و پوشال با كاهش 

تيمار شاهد در خصوص كاهش تراكم علاف هارز نقاش مثبتای 

 ی بين آنها مشاهده نشد.دارنشان دادند كه اختلاف معنی

 

 وزن خشک علف هرز 

های م تلف ماورد مطالعاه، وزن خشاک علاف هارز تيمار 

قارار  تأثير( تحت p≤0.01مزرعه زعفران را به طور معنی داری )

 دادند.

 22/92نتاير مقايسه ميانگين حاكی از برتاری ماالچ ساياه )

ت گرم علف هرز در متر مربع( در مقايسه باا سااير تيمارهاا جها

(. كاه توانسات ايان 2كاهش وزن خشک علف هرز بود )جدول 

درصد نسبت به شاهد كاهش دهد. مالچ پاشی باا  95شاخص را 

گرم علف هرز در متر مربع( نه تنها نقاش  575پلاستيک شفاف )

مثبتی در كاهش وزن خشک علف هرز نداشت، بلکه باه ترتياب 

به درصدی وزن خشک علف هرز نسبت  69باعث افزايش حدود 

گرم علاف  625شاهد هم شد. به علاوه، كاربرد تيماركلش گندم )

درصد موجب كاهش وزن  14هرز در متر مربع( به ميزان متوسط 

خشک علف هرز در مقايسه با تيمار عدم مالچ پاشی شد و بادين 

ترتيب نقش بسزائی در ارتباط با كاهش وزن خشک علاف هارز 

در تيمار مالچ بر   های هرزنشان داد. ميانگين وزن خشک علف

گرم علف هرز در متر مربع( با تيماار بار  پساته  9/691انگور )

داری نداشات، گرم علف هرز در متر مربع( اختلاف معنی 9/691)

گارم علاف هارز در متار مرباع( تفااوت  567اما با تيمار شاهد )

تاوان نتيجاه گرفات (. بنابراين مای2داری دارا بود )جدول معنی

های هارز را همانناد بار  پساته ر توانسته علفتيمار بر  انگو

داری باين اساتفاده از ماالچ بار  اناار كنترل كند. اختلاف معنی

 5/205گرم علف هرز در متر مربع( و پوشاال زعفاران ) 6/216)

گرم علف هارز  0/202گرم علف هرز در متر مربع( و كلش جو )

درصاد كااهش وزن  26و  26، 67در متر مرباع( باه ترتياب باا 

 خشک علف هرز نسبت به شاهد مشاهده نشد.

 

 تنوع شانون

هاای تيمار تأثيرنتاير حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه 

مورد بررسی بر شاخص تنوع شانون در سطح احتمال يک درصد 

 (.6دار بود )جدول معنی

های مورد استفاده باعث كاهش نتاير نشان داد كه كليه مالچ

لف هرز نسبت به تيمار عدم وجين شادند دار تنوع شانون عمعنی

(. بيشترين كاهش تنوع شانون نسابت باه تيماار عادم 2)جدول 

حاصال  50/6كنترل در استفاده از مالچ سياه با دارا باودن تناوع 

درصد  04شد. بطوريکه، در مقايسه با شاهد اين شاخص را حدود 

ياه كاهش داد. اختلاف معنی داری در استفاده از مالچ پلاستيک س

( مشااهده نشاد. همچناين، شااخص تناوع 00/6و بر  پساته )

( برتری 67/2) تيمار پلاستيک شفاف تأثيرشانون علف هرز تحت 

 .( نداشت24/2معنی داری نسبت به شاهد )

 

 شاخص یکنواختی

اثر تيمارهای م تلف مورد مطالعه بر شاخص يکناواختی در  

 (.6سطح احتمال يک درصد معنی دار بود )جدول 

های هرز باه ترتياب بارای شترين شاخص يکنواختی علفبي

كلش گندم، مالچ سياه، بر  انگور و بر  پساته باه ترتياب باا 

بااااود. كمتاااارين شاااااخص  564/4و  569/4، 509/4، 577/4

هاای ماالچ شافاف، پوشاال زعفاران و يکنواختی نيز برای تيمار

مشاهده شد، كاه  926/4و 945/4، 940/4كلش جو به ترتيب با 

(. كاربرد 6داری نسبت به شاهد نشان ندادند )جدول لاف معنیاخت

(، بر  پساته 545/4(، بر  انگور )975/4تفاله موم زنبور عسل )

( نياز افازايش 509/4( و مالچ ساياه )569/4(، بر  انار )564/4)
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هرز نسابت باه شااهد هایمثبتی از نظر شاخص يکنواختی علف

 نشان دادند.

 

 ی زعفرانخصوصیات رشدی و عملکرد

 وزن بنه در متر مربع

( بين تيمارهای مورد اساتفاده p≤0.01اختلاف معنی داری ) 

تيمارهاای  بين مقايسه از نظر اين شاخص وجود داشت )جدول(.

كاربرد مالچ از نظر وزن بنه نشان داد كاه بيشاترين وزن بناه در 

 ماالچ گنادم (،كيلوگرم در هکتار 7/6754) تيمارهای موم عسل

كيلاوگرم  5/6159) و وجين دساتی (كيلوگرم در هکتار 2/6705)

 10،تيمار شااهد باه ترتيابمشاهده شد كه نسبت به  (در هکتار

لاازم باه  درصد وزن بنه را افزايش دادناد. 90/ 95و54 /65، 50/

و  ذكر است كه كمترين وزن بنه زعفران برای پلاساتيک شافاف

مشااهده  عگرم بنه در متار مربا 524و 1/599 به ترتيب با شاهد

 (،كيلاوگرم در هکتاار 9/6179) به علاوه كاربرد مالچ ساياه شد.

 1/6951) بار  انگاور (،كيلاوگرم در هکتاار 4/6149) انار  بر

و  (كيلاوگرم در هکتاار 9/6942) كلاش جاو (،كيلوگرم در هکتار

باعث افازايش وزن بناه  (كيلوگرم در هکتار 9/6099) بر  پسته

داری بين اين تيمارها در ارتبااط نیاما اختلاف مع زعفران گرديد.

  با افزايش وزن بنه زعفران مشاهده نشد.

 

 (LAI) سطح برگشاخص 

تيمارهاای  تاأثيرنتاير تجزيه واريانس حاكی از آن بود كاه  

 احتمال يک درصاددر سطح  سطح بر شاخص  مورد بررسی بر

هاای ماورد نتاير نشان داد كه كليه مالچ (.5ل )جدو دار بودمعنی

 LAIدار باعاث افازايش معنای ررسی به جز پلاساتيک شافافب

بيشاترين  (.0 )جادول نسبت به تيمار عدم وجين شادند زعفران

تفاله موم زنبور در استفاده از شاهد نسبت به تيمار  LAIافزايش 

كه اختلافشاان باا ، حاصل شد (45/5و مالچ گندم ) (60/5)عسل 

 مربوط باه LAIزان ميكمترين (.6)جدول  دار نبوديکديگر معنی

دار باا پلاساتيک بادون تفااوت معنای (95/4) عدم وجاينتيمار 

 (16/2همچنين تيمار مالچ ساياه )( اختصاص يافت. 90/6شفاف)

از نظاار اياان شاااخص اختلاااف  (12/2بااا تيمااار وجااين دسااتی )

نتاير مقايسه ميانگين حاكی از علاوه بر اين،  داری نداشتند.معنی

پوشاال  و (26/2) دار بين تيمار كلش جوعدم وجود اختلاف معنی

 بود. LAIاز نظر  (65/2) زعفران

 

 تيمارهاي مختلف مالچ تأثيرتحت  عملكردي زعفرانتجزيه واريانس خصوصيات  -5جدول 
Table 3- ANOVA results (mean of squares) of saffron yield traits as affected by mulch treatments 

  هكلال خشکعملكرد 
Stigma dry weight 

 وزن تر گل

Flower fresh weight 

 تعداد گل
Flower number 

 سطح برگشاخص 

LAI 

 وزن بنه

Corm weight  

 آزادي درجه

df 

 منابع تغيير

(S.O.V.) 

3.08** 19770.7** 2905.8** 0.795** 251344.2** 2 
 تکرار

Replicate 

0.063ns 1112.5* 98.94ns 0.007ns 3955.6ns 10 
 تيمار

Treatment 

0.084 292.1 84.71 0.007 13041.5 20 
 خطا

Error 

8.69 6.37 9.02 3.73 7.61 - 
 ضريب تغييرات

C.V. (%) 

 .داریداری در سطح پنر و يک درصد و عدم معنی: به ترتيب نشان دهنده معنیnsو  **، *

ns = Non-significant. * = Significant at 5% level. ** = Significant at 1% level. 
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 هاي هرز برخصوصيات عملكردي زعفراني مختلف جهت مديريت علفهامقايسه ميانگين اثرات مالچ -4جدول 
Table 4- Mean comparisons of the effect of various studied mulches on yield traits of saffron 

 كلاله خشکعملكرد 
Stigma dry weight 

)1-(kg.ha 

 زن تر گلو

Flower fresh weight 
)2-(g.m 

 تعداد گل در متر مربع
Flower number 

 سطح برگشاخص 

LAI 

 وزن بنه

Corm weight 
)1-(kg.ha 

 تيمارها
Treatments 

4.89a 391.2a 151a 3.14a 1790.7a 
 موم عسل

Bees wax 

4.32b 345.6b 135.0b 3.03a 1749.2a 
 كلش گندم

Wheat straw 

3.94bc 315.6c 120.0bc 2.66b 1698.3a 
 وجين دستی

Hand weeding 

3.90bc 312.0c 117.0c 2.61b 1678.5ab 
 مالچ سياه

Black polyethylene 

3.61dc 289.2cd 106.0dc 2.43c 1608.0cab 
 بر  انار

Pomegranate leaf 

3.46dc 277.0ed 105.0dc 2.44c 1596.6cab 
 بر  انگور

Grape leaf 

3.21d 256.8e 98.00d 2.22d 1488.8cb 
 بر  پسته

Pistachio leaf 

3.16d 253.2e 97.00d 2.21d 1502.8cb 
 كلش جو

Barley straw 

3.13d 250.8e 94.00d 2.19d 1469.1c 
 زعفران پوشال

Saffron dunnage 

1.63e 130.8f 51.00e 1.54e 988.6d 
 پلاستيک شفاف

Transparent polyethylene 

1.56e 124.8f 48.00e 1.53e 920.0d 
 عدم وجين

No weed control 

 باشد.نمی دانکندرصد بر اساس آزمون  9داری در سطح احتمال دارای اختلاف معنی حروف مشترك در هر ستونهای دارای ميانگين

Column means with the same letter are not significantly different by Duncan test (p≤ 0.05). 

 

 گلتعداد 

بر تعاداد گال در ساطح  مورد بررسیم تلف  یمارهاياثر ت 

 یهااماالچ تماامی(. 6 دار بود )جادول یمعنيک درصد احتمال 

تعداد گل زعفران نسبت باه  داریمعن شيمورد استفاده باعث افزا

(. اسااتفاده از تفالااه مااوم 2 شاادند )جاادول نيعاادم وجاا ماااريت

 گل در 659 و 696ن با دارا بود بيزنبورعسل و مالچ گندم به ترت

 .صافت ماذكور بودناد شيدر افازا مارهاايت نيترمؤثرمتر مربع، 

 بياباه ترتتيمار عادم وجاين شاخص را نسبت به  نيا کهيبطور

 یدادناد. اختلااف معنا شيدرصد افازا 29/696 و75/260حدود 

 اهيمتار مرباع(، ماالچ سا در گل 4/624) یدست نيوج نيب یدار

متر مرباع(  در گل 4/614انار ) بر  و متر مربع( در گل 4/667)

 طيتعداد گال در شارا نيشاخص مشاهده نشد. كمتر نياز نظر ا

متار مرباع( بادون اختلااف  در گال 09عدم كنترل علف هارز )

 متر مربع( مشاهده شد. در گل 96با پلاستيک شفاف) داریمعن

 

 وزن تر گل

داری وزن تار گال را بطاور معنای تيمارهای مورد مطالعاه، 

(P≤0.01 تحت )بيشاترين وزن تار (. 5قرار دادند )جادول  تأثير

 گرم در متر مرباع( 2/556)زنبور عسل موم تفاله گل برای مالچ 

وزن و كمترين  عدم وجيندرصد افزايش نسبت به  265با حدود 

 (متار مرباعگارم در  9/654) برای تيمار پلاستيک شفافتر گل 

به شاهد نشاان داری را نسبت افزايش غير معنیمشاهده شد كه 

گارم در متار  1/509) كاربرد ماالچ گنادم ،بعلاوه (.0 )جدولداد 

 569) مالچ سياه و گرم در متر مربع( 1/569) وجين دستی مربع(،
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دار باا يکاديگر هار كادام بدون اختلاف معنایگرم در متر مربع( 

وزن تر گل در مقايسه باا تيماار قابل توجهی در موجب افزايش 

يه تيمارهای مورد مطالعه )بر  انگور، بار  ند. بقشد وجينعدم 

دار باا پسته، كلش جو و پوشاال زعفاران( بادون اختلااف معنای

درصد در وزن تر گال نسابت  644يکديگر، سبب افزايش حدود 

 به تيمار شاهد شدند.

 

 وزن خشک کلاله

هاا وزن خشاک كلالاه را در تيمارهای م تلف كاربرد ماالچ 

ند قرارداد تأثيرداری تحت معنیيک درصد به طور احتمال سطح 

ماوم تفاله برتری  نشان دهندهنتاير مقايسه ميانگين  (.5 )جدول

در مقايسه با هکتار گرم كلاله خشک در كيلو 95/0با  عسلزنبور 

حادود كه توانست ايان شااخص را  (.0 )جدول ساير تيمارها بود

ايان  پلاساتيک شافاف نسبت به شاهد افزايش دهد. درصد 265

كاه ايان دو  درصاد افازايش داد 0/0 را نسبت به شاهدشاخص 

دار باا يکاديگر كمتارين ميازان وزن تيمار بدون اختلااف معنای

كاربرد تيمارهاای  ،بعلاوه .خشک كلاله را به خود اختصاص دادند

 50/5وجااين دسااتی) (،هکتااارگرم در كيلااو 52/0) مااالچ گناادم

هار  (کتاارهگرم در كيلاو 54/5) و مالچ سياه (هکتارگرم در كيلو

وزن خشاک كلالاه  قابل توجه و معنای دار موجب افزايشكدام 

و بادين ترتياب نقاش شااهد شادند زعفران در مقايسه باا تيمار

با افزايش وزن خشک كلاله نشان دادند ولی در  بسزائی در ارتباط

 .(9)جادول  داری بين آنها مشاهده نشادعين حال اختلاف معنی

 16/5) در تيمارهای بر  اناارميانگين وزن خشک كلاله زعفران 

بار   (،هکتارگرم در كيلو 01/5) بر  انگور (،هکتارگرم در كيلو

گرم در كيلاو 61/5) كلاش جاو (،هکتارگرم در كيلو 26/5) پسته

دار با يکديگر موجب افزايش معنی دار بدون اختلاف معنی (هکتار

 وزن خشک كلاله نسبت به تيمار شاهد شدند.

 

 

 بحث

 صفات علف هرز

 تراكم، گونه، تعداد بر استفاده مورد مالچ نوع مطالعه، نيا در 

 یدار یمعنا تاأثير هارز یهاعلف یکنواختي و تنوع ،تودهزيست

 و پساته بار  اه،يسا کيپلاسات مالچ كه داد نشان رينتا. داشت

 نسبت را هرز علف گونه تعداد یتوجه قابل زانيم به گندم كلش

 یبررس مورد یمارهايت نيب در و داده كاهش كنترل عدم ماريت به

 مااريت کاه،يدرحال. بودناد شااخص نياا زانيام نيتار كم یدارا

 ساهيمقا در یحت هرز علف گونه نيشتريب یدارا پلاستيک شفاف

 باعاث ناور عباور با پلاستيک شفاف رسدمی نظر به. بود شاهد با

 یزنا جوانه یبرا زييپا فصل در را طيشرا و شده خاك شدن گرم

 اكثار یطيشارا نيچنا در و كرده مساعدتر هرز یاهعلف رشد و

. شاوند سابز و زده جواناه اناد توانساته هرز یهاعلف یهاگونه

 ديخورشا نور انتقال عدم ليدل به اهيس مالچ شفاف، مالچ برخلاف

 علاف باذور یزنا جوانه یبرا مساعد كه كرده فراهم را یطيشرا

 یهاافعلا رشاد عدم و كردن خفه موجب یطرف از و نبوده هرز

 تعاداد نيتر كم یدارا توانسته نيبنابرا و شده زين زده جوانه هرز

 موضوع نيا. باشد مارهايت همه انيم در شده سبز هرز علف گونه

 نيچن. باشد صادق زين استفاده مورد یهامالچ گريد یبرا تواندمی

 خااك، ساطح بر یاهيگ یايبقا كردن پ ش كه رسدمی نظر به

 خااك باه ناور نفاوذ از ممانعات و خااك حرارت درجه ليتعد با

 یهاگوناه تعاداد كااهش آن تباع به و یزنجوانه كاهش موجب

 را هارز یهاعلف ینسب تراكم كاهش تيدرنها كه شده هرزعلف

 Totterdellربرتز ) و توتردل راستا، نيا در. است داشته دنبال به

& Roberts, 1980 ) در یاهيگ یايبقا وجود كه نمودند گزار 

 يیدماا راتييتغ كاهش و نور نفوذ از ممانعت موجب خاك حسط

 خواب شدن شکسته از ممانعت ليدل به امر نيا كه شودمی خاك

 شده ديتاك. كنندمی یريجلوگ آنها یزنجوانه از هرز یهاعلف بذر

كاهش دماای خااك و  قيطر از یاهيگ یايبقا مصرف كه است

 كااهش را هارز یهاعلف نمو و رشدآزاد سازی مواد آللوپاتيک، 
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 .(Judice et al., 2007) است داده

 (Delavar et al., 2014)دلاور و همکااران  گر،يد طرف از

 اهياگ مثال ب،يدگرآسا تيخاصا یدارا اهاانيگ كه كندمی ادعا

 نياا كاه هساتند، کياآللوپات خاواص باا یباتيترك یدارا آنغوزه

 و ميقست حال در یسلول یهاهسته ليتشک از ممانعت با باتيترك

 و شوندیم رشد توقف باعث DNAليتشک از یريجلوگ نيهمچن

 شيافازا زيان رشاد از ممانعات زانيام هاا،بيترك نيا شيافزا با

 یساز آزاد با یاهيگ یايبقا كه است شده تأييد نيهمچن. ابديمی

 شده خاك تهيدياس رييتغ باعث زوسفر،يا طيمح در هانيتوتوكسيف

 وزن و تراكم هرز، یهاگونه استقرار و یزنجوانه از ممانعت با كه

(. Shabahang et al., 2013) دهنادمای كاهش را آنها خشک

 AghaAlikhani et) همکااران و آقا علي اانی مطالعات رينتا

al., 2019) از تواننادمایكلاش گنادم  یايابقا كاه داد نشاان 

 یريجلاوگ یزراعا یهاانظام در هرز یهاعلف رشد و یزنجوانه

 شاده گازار . شاودافزايش عملکرد می باعث امر نيا كه دينما

 یآللوپاات اثرات بودن دارا ليدل به چاودار مالچ از استفاده كه است

 & Przepiorkowskiچند علف هرز شد ) بذر یزن جوانه از مانع

Gorski, 2014.) ماورد هرز یهاعلف كنترل در زين جو يیتوانا 

 آن تاداخل در یپااتآللو كاه شد داده نشان و گرفت قرار یبررس

 (.Asgarpour et al., 2009) اساات داشااته یمااؤثر نقااش

 اعلااام( Rizvi et al., 1992) همکااران و یزويار ،نيهمچنا

 به را کسالهي هرز یهاعلف تواندمی كلش و كاه هيلا کي كردند،

 شاوند، نيگزيجاا كامل هيتجز از قبل ديبا اما. كند كنترل یخوب

 دچاار یطايمح و یماياقل طياشار ليادل باه یمادت از پس رايز

 را لاازم یاناداز هيساا و افتهي كاهش آن حجم و شده یدگيپوس

 ممانعات رشاد و یزن جوانه از توانندنمی جهينت در و نکرده جاديا

 كاهش( نيزNwosisi et al., 2019نويسيس و همکاران ) .كنند

 اساتفاده با را هرز علف یهاگونه از یاريبس توده ستيز و تراكم

 اسات شده تأييد ن،يهمچن. نمودند گزار  و عصاره گندم ايابق از

 دگرآسايبی، تيخاصاعصاره بر  و بناه زعفاران باه دليال  كه

 دارد را هارز یهاعلف از عضیب یزن جوانه كردن محدود يیتوانا

(Rashed Mohassel, 2008 .)كه داد نشان نيمحقق نيا رينتا 

 طاور به را گندم ربذ یزن جوانه درصد زعفران کيآللوپات باتيترك

 (.Hossieni & Rizvi, 2007) داد كاهش یدار یمعن

 كه بود نيا پلاستيک شفاف مالچ با رابطه در تأمل قابل نکته

 فصال در هارز یهااعلف تراكم و گونه تعداد شيافزا رغم یعل

 اواخار) رشاد فصال اواخار در ماار،يت نيا توسط زمستان و زييپا

 کيپلاسات رياز در هارز یهااعلاف كه شد مشاهده( بهشتيارد

 موضاوع نياا. شاوند خارج آن از بودند نتوانسته و شده محبوس

 یهااعلاف باه باذر ديتول اجازه و شده آنها یخفگ و یزرد سبب

 پلاساتيک شافاف، ماالچ كااربرد باا واقاع در. باود ناداده را هرز

 بودناد نتوانساته اماا بودناد شده سبز و زده جوانه هرز یهاعلف

 تواندمی زين ماريت نيا ن،يبنابرا. ندينما كامل ار خود یزندگ چرخه

 .باشد داشته يیبسزا مثبتِ نقش هرز علف بذر بانک كاهش در

 عناوان به اهيس مالچ ماريت در پلاستيک شفاف، مالچ خلاف بر

 رينتاا زعفاران مزرعاه هرز یهاعلف كنترل در ماريت نيترمؤثر

 وزن و تراكم نه،تعدادگو كاهش با ماريت نيا كه بود نيا از یحاك

 نيچنا تاوانمای كاه شانون، تنوع زانيم كاهش موجب خشک

 مااريت نياا یهاكرت در یكمتر هرز یهاعلف كه كرد استنباط

. اسات باوده كام هرز یهاعلف نيا یفراوان و تنوع و كرده رشد

 يیبالا یکنواختي شاخص یدارا ماريت نيا هرز یهاعلف ن،يبنابرا

. باشدمی هرز علف یكم گونه تعداد تيغالب دهنده نشان كه بوده

 یهاعلف نيا است، شده كم محدود یهاگونه نيا رشد چون اما

 و نکارده جاديا تيغالب ،یکنواختي شاخص بودن بالا وجود با هرز

 .اند نداشته زعفران اهيگ با یديشد رقابت

 

 رشد و عملکرد زعفران

ستفاده نتاير تحقيق نشان داد كه همه تيمارهای مالچ مورد ا

به استثنای مالچ پلاستيک شفاف، توليد بنه، بار ، گال و كلالاه 

زعفران را نسبت به تيمار عدم كنتارل علاف هارز بهباود معنای 
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داری ب شايدند. از طارف ديگار، مياازان ايان صافات در زمااان 

ی تفاله موم زنبور عسال و گنادم بطاور قابال هااستفاده از مالچ

وجين دستی علف هرز باوده و  توجه و معنی داری بيشتر از تيمار

ی پلاستيک سياه، بر  انار و انگور اختلاف معنای داری از هامالچ

اين نظر با تيمار كنترل كامل علف هرز نشان ندادند. عدم تفاوت 

مااالچ پلاسااتيک شاافاف بااا تيمااار عاادم كنتاارل علااف هاارز در 

تواند باه دليال عادم خصوصيات رشدی و عملکردی زعفران می

مالچ در كنترل علف هرز باشد. چراكه هماانطور كاه كارايی اين 

پيش تر نيز اشاره شد، استفاده از اين تيمار حتای تعاداد گوناه و 

رشد علف هرز را بهبود ب شيد كه به دليل رقابت بين زعفران با 

های هرز مواد غذايی كمتری در اختيار زعفران قارار گرفتاه علف

(ZareHosseini et al., 2014كه اين مو ) ضوع باعث كااهش

 وزن بنه و در نتيجه توليد كمتر گل شده است.

نقش مثبت مالچ پلاستيک سياه بر خصوصيات مورد بررسای 

( به دليل توانايی ايان تيماار در 2زعفران در اين تحقيق )جدول 

 از استفاده(. گزار  شده است كه 2كنترل علف هرز بود )جدول 

 ،(Bennet, 2006) خااك دماای شيافزا با سياه کيپلاست مالچ

 قارار تاأثير تحات را هااشهير لهيوس به مغذی مواد جذب زانيم

 ماؤثر كنتارل باا ،نيهمچنا(، Abbasi et al., 2017) دهادمی

 خاااك رطوباات حفاام و( Lamont, 2005) هاارز هااایعلااف

(Kasirajan & Ngouajio, 2012 )يی بسازا تأثير اهيگ رشد بر

بر كنتارل علاف هارز و در مثبت مالچ پلاستيک سياه  تأثيردارد. 

شاده اساات  تأييادنتيجاه بهباود عملکارد در تحقيقاات زياادی 

(Ngougio et al., 2003.) 

رسد تفاله موم زنبور عسل نيز به دليل غنی بودن از بنظر می

(، حفام مناساب Pourghasemian et al., 2020مواد غذايی )

( و Pourghasemian & Moradi, 2018رطوباات خاااك )

( توانسات 0رل مناسب تاراكم علاف هارز )جادول همچنين كنت

شاده  تأييادباعث بهبود چشمگير رشد و عملکرد زعفران شاود. 

يی از مناطق كشور از تفاله هااست كه كشاورزان محلی در ب ش

موم زنبور عسل جهت خفه كردن و كنترل علف هرز ب صاوص 

 (.Moradi et al., 2019كنند )در باغات استفاده می

عملکرد گال و كلالاه  شيكه علت افزا رسدیر مبه نظ نيچن

 مثبات تأثيربه  ی آلی نيزهاديگر مالچمصرف  طيدر شرا زعفران

 Singh) خاك اتيبهبود خصوص رينظ يیهایژگيبر و هاگونه نيا

et al., 2005)يی، تعاادل دماا (Afshar et al, 2012،)  بهباود

ط مربااو (Giudice et al., 2005) خاااك یرطااوبت یمحتااوا

ايان مطالعه نشان داد كاه مصارف  نيا رينتا ،نيهمچن باشد.می

سطح خاك و باا  بهنور  دنيممانعت از رس ليبه دل یاهيگ یايبقا

باعاث كااهش  زوسافرير طيباه محا بيمواد دگر آس یآزاد ساز

 ی عملکاردیهااشااخص شيافازا جاهيهارز و در نت یهاعلف

تابساتان  یا طابالا یدما آنجاييکهاز . از طرف ديگر، زعفران شد

 Molinaدارد )زعفران  یگلده القای گل و كميت بر یمنف تأثير

et al., 2005) در  یاهيگ یايو با توجه به نقش مثبت كاربرد بقا

باه  نيچن (Zotarelli et al., 2009) درجه حرارت خاك ليتعد

خاك و  یبر دما تأثير ليبه دل مارهايت نيكه اعمال ا رسدینظر م

 یبرخ. زعفران شده است یگلده ميزانبه بهبود آن منجر  ليتعد

 ایمحتاو بار تأثير با یاهيگ یايبقا كه است داده نشان هایبررس

 حفام و ناور نفاوذ از ممانعات خاك، یدما ليتعد خاك، تراتين

 تحت را هرز یهاعلف نمو و رشد تواندمی خاك یرطوبت یمحتو

 و یكشااهر آزاد(. Judice et al., 2007) دهنااد قاارار تااأثير

 و یآلا مااده زانيام شيافازا( Azadshraky, 2010) همکاران

 یايابقا حفام جهينت در را خاك یهاهر م صوص وزن كاهش

 همکااران و ارتگاا-ماونيل. كردند مشاهده خاك سطح در گندم

(Limon-oretga et al., 2008 ) تيريماد كاه نمودناد گزار 

 فمصار يیكاارا شيافازا در توانادمای گندم كلش مالچ حيصح

 یزراعا اهانيگ عملکرد بهبود زين و تروژنين مانند يیغذا عناصر

 ,Danga & Wakindik) یکيناديواك و دانگاا. باشد گذار تأثير

 ضامن گنادم، كلش یسطح كاربرد كه داشتند اههار زين( 2009

 يیغاذا عناصار یفراهم شيافزا به منجر خاك شيفرسا كاهش
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 ساطح در نادمگ كلاش و كااه حفم نيا بر علاوه. شودمی خاك

 باه باشاد، ماؤثر خااك حارارت درجاه ليتعد در تواندمی خاك

 یهاخاك با سهيمقا در یسطح یايبقا یدارا یهاخاك کهيطور

 از و شاده گارم رتاريد یطايمح یبالا حرارت درجه در ايبقا فاقد

 رينتا .دهندمی دست از رتريد را خود حرارت شب در گريد يیسو

 داد نشاان( Bilalis et al., 2003) همکاران و لاسيب شاتيآزما

 خروس تاج هرز یهاعلف رشد توقف در گندم كاه مالچ تأثير كه

 نياا كاردن اضافه و بود كش علف مصرف از شيب چيپ لوفرين و

شده است كه استفاده از  تأييد نيهمچن تواندمی خاك به هانهاده

 دهاد كااهش خااك در را هرز یهاعلف بذر بانک ی آلیهامالچ

(Gibson et al., 2011) .از محافظات یبارا ن،ياا بار علااوه 

 كااه ماالچ كااربرد هلناد، در زمستان یسرما از زعفران یهابنه

 اساات شااده هيتوصاا نيمحققاا یبرخاا یبرخاا توسااط غلااات

(Soufizadeh et al., 2008 .) 

 ساهيعملکرد گل زعفاران در مقا زيپوشال زعفران ن ماريدر ت

كاهش عملکارد  نيداشته كه ا یداریكاهش معن مارهايت ريبا سا

 پوشال مربوط بود، یبيآسرگل در همان سال احتمالا  به اثرات دگ

زعفاران  بناهخصاوص اثارات آن در و باه تاأثير نيحال ا نيبا ا

مشاهود تار باشاد. كشااورزان  زيابعد ن یهاممکن است در سال

زعفران پوشال را از آن جدا كرده  بنههنگام كاشت  قائنات نطقهم

كشاورزان معتقدند  رايز ،كننداز كل منطقه كشت و كار دور می و

به اصاطلات  آن یقو کيو آللوپات یبيدگرآس یاثرات بالا ليبه دل

 جاهينت توانیمبنابراين، . گرددیزعفران م بنهموجب پوك شدن 

موجاب  رزه یهارغم كاهش و حذف علفیعل ماريت نيگرفت ا

زعفاران  گال و كلالاه عملکارددر  یكاهش عملکرد قابل توجه

 .گرددمی

رسد كه علات بهباود نسابی بر اين اساس چنين به نظر می

خصوصيات رشدی و عملکردی زعفران در شرايط كاربرد بقاياای 

قابليت آزاد سازی و  تأثيرگياهی علاوه بر فراهمی نيتروژن تحت 

هايی ها بر ويژگیمالچ تأثيرفراهمی اين عنصر برای اين گياه، به 

بهبود خصوصيات خااك، تعاادل دماايی و بهباود محتاوی نظير 

رساد كاه باا فراهمای رطوبتی مربوط باشد. همچنين به نظر می

ها توانسته است علاوه بر كاهش مواد آلی در مقايسه با ساير گونه

ی باار بهبااود مااؤثر( نقااش 2هااای هاارز )جاادول تااراكم علف

طور خصوصيات فيزيکوشيميايی و بيولوژيکی خاك داشته باشد. ب

هاای كلی، سرعت رشد آهسته، فقدان ساقه هوايی و وجود بار 

 (Kafi et al., 2002)سوزنی و باريک زعفران روی سطح خاك 

ها را موجب گردد. از طارف تواند كاهش كارايی مصرف نهادهمی

ديگر، با توجه به ضرورت توسعه كشت و كار ايان گيااه نقديناه، 

ی گياهی در دساترس هام رسد كه كاربرد بقاياچنين به نظر می

توان به عنوان راهکاری پايادار بارای دساتيابی باه هست را می

ها در اين عملکرد مطلوب و همچنين بهبود كارايی مصرف نهاده

 .(Koocheki et al., 2009)مد نظر قرار داد  گياه ارزشمند

 

 نتيجه گيري

نتاير اين مطالعه نشان داد كه مصارف بقاياای گيااهی باه  

ساازی ماواد نعت از رسيدن نور به سطح خاك و باا آزاددليل مما

زنی و به تبع آن دگرآسيب به محيط ريزوسفر باعث كاهش جوانه

چاه كااربرد های هرز شد. باا ايان وجاود، اگركاهش تراكم علف

هاای هارز در هاای علفبقايای گيااهی باعاث كااهش جمعيت

ماالچی  مقايسه با شاهد شد، ولی نتاير آنها قابال تامال باوده و

گردد. مالچ مانند پوشال زعفران به دليل آسيب به بنه توصيه نمی

های هرز را كنترل نموده پلاستيک سياه نيز ب وبی توانست علف

 نظارو باعث بهبود عملکرد زعفران نسبت به تيمار شاهد شود. به

 عوامل ساير به نسبت بيشتری اثر نور رسيدن از ممانعت رسد می

 باه نسابت بيشاتری اثر تيره پلاستيک تيمار هك چرا. باشد داشته

 بارای هارز های علف از بسياری بذر ديگر طرف از و داشته بقيه

با وجود زمان بر بودن اجرايی كاردن  .دارند نياز نور به زنی جوانه

اين طرت، ما به كشااورزان اساتفاده از ايان رو  بارای كنتارل 
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يمارهاا در كنايم. چارا كاه ايان تهای هرز را پيشانهاد مایعلف

دسترس كشاورزان اكثر مناطق بوده و مهم تر از آن اينکه بارای 

آيد كاه موجاب كنتارل مدت طولانی نتاير مطلوبی به دست می

های هرز سامر و خساارت زا و افازايش عملکارد كمای و علف

كيفی زعفران شاده و در طولاانی مادت حتای قاادر باه بهباود 

عصار كاه بارای  خصوصيات خاك خواهد بود. اميد است در اين

ی غيار شايميايی هااهای هرز، توجه زيادی به رو كنترل علف

شده است، نتاير اين تحقيق مورد توجه قرار گرفتاه و در ساطح 

وسيع اجرا شود تا هم به معيشت بهتر كشاورزان و روستائيان اين 

منطقه كمک كند و هم با افزايش عملکرد گل زعفاران موجاب 

ان ايان منطقاه همانناد پيشاين در ارزآوری بيشتر شده و زعفار

 بالاترين كيفيت در دنيا شناخته شود. 
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Abstract 

An experiment was conducted based on a randomized complete block design with three 

replications in the Qaen region during 2018-2019 in order to study the effect of different chemical 

and organic mulch types on density and biomass of weeds and some agronomical characteristics of 

saffron (Crocus sativus L.). The experimental treatments were the application of various mulch 

types for weed control (no weed control, hand weeding, transparent polyethylene, black 

polyethylene, beeswax waste, residues of grape leaf, wheat straw, pomegranate leaf, pistachio leaf, 

barley straw, and saffron corm dunnage). The results showed that in all the treatments except for 

the transparent polyethylene, significantly, the number of species, density, dry weight, and Shannon 

diversity of weed were reduced compared to the no weeding treatment. The lowest dry weight of 

weed was related to black polyethylene (52.22 g m-2) and wheat straw (123 g m-2) mulches. There 

was a negative relationship between weed weight (R=-0.79) and density (R=-0.68) with saffron 

yield. Application of all the mulches except transparent polyethylene caused a significant increase 

in corm, flowers, and stigmas yield of saffron compared to the non-weeding conditions. Beeswax 

waste and wheat straw yielded the highest number of flowers (151 and 135 flowers m-2) and had 

the highest stigma yield (4.89 and 4.32 kg ha-1), respectively. These increased the stigma yield by 

213% and 177% compared to the no weeding treatment, respectively. The treatments with black 

polyethylene, pomegranate leaf, and grape leaf did not show a significant difference with hand 

weeding in terms of growth and yield of saffron. In general, the results confirmed that the 

application of all of the studied mulches except for transparent polyethylene, led to appropriate 

weed control and improvement of saffron yield characteristics compared to no weed control 

treatment and are thus recommended to saffron farmers.  

Keywords: Allelopathy, Beeswax waste, Corm, Polyethylene, Shannon variety. 
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